
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְולםיִחָס.

אָניִבָר.רeטtָ,םיִרkִteַהםBיaְהָלֵבְנלֵכBאָה)א
םMeִמBרqeיִאLֶיִמ,ןָנaַָראָמיlezֵיִפֲא,רַמָא
aַלzֹץֵמָחלַכאaִהֶזאָצָי;דַבְל,LֶיִאןיֵאqeרB
םMeִמףַאאlֶָאדַבְלaִץֵמָחלַכאzֹלaַםMeִמ
aַלzֹיִדיִמ°.לֶבֶטלַכאaִדַבְלkְֶא.ביִתlָא
םָדָאאֵצBילBכָי,ר"ת.תLֵLֶבַרְדkִאzְָרוeַַחְמ
ל"ת,םִיַלeLָריaִיִנLֵרNֲֵעַמBaְתָבBחיֵדְי
אָצָי;תeניִנֲאaַלָכֱאMֶpֶהַמ)ב)א(,'יִנBעםֶחֶל')א
.הָחְמaְNִאlֶָאתeניִנֲאaַלָכֱאֶנBניֵאLֶ,הֶז
cִי'ר)גיֵרְבBַהיֵסbְאאאָביִקֲע'ר.יִליִלBרֵמ,
םֶחֶל'ל"תהַמ,ןkֵםִא.הaָיִר'תvBַמ''תvBַמ')ד
ןֶמLְֶוןִיַיaְהlBLָיLֶpִהqָיִעְלטָרtְב.'יִנBע
eַבְדL.יִמ.אָביִקֲע'רְדאָמְעַטיאַמkְםֶחֶל'ביִת
ןַניֵרָקיִמ,יִליִלbְַהיֵסBי'רְו.ביִתkְ'יִנָע','יִנBע
ןַניֵרָקcְיאַה,אָביִקֲע'רְו.)ב(ןַניֵרָק'יִנBע','יִנָע'
aֵיd'עBיִנ',kְִדLְמeה.לֵא(cְרַמָאLְמeםֶחֶל',לֵא
רַבָסְו.]אהaְֵרַהםיִרָבcְויָלָעןיִנBעLֶםֶחֶל,'יִנBע
,אָלLַבְדeןֶמLְֶוןִיַיaְהlBLָיLֶpִהqָיִעע"ר
ןֶמLְֶוןִיַיaְחַסֶפaְהqָיִעןיLִָלןיֵא,אָיְנַתָהְו
eַבְדL.ָלםִאְוL,ַרaָןbַאלֵאיִלְמBרֵמzִOָףֵר
יaִַררַמָאְו.לֵכָאֵיגםיִרְמBאםיִמָכֲחַו,דiִָמ
יaִַרְורֶזֶעיִלֱאיaִַרלֶצֵאהָתְיָהיLַaַzִ,אָביִקֲע
LַבְדeןֶמLְֶוןִיַיaְהqָיִעםֶהָליLְzִַלְו,ַעBLֻהְי
,ןיLִָלןיֵאLֶיtִלַעףַאְו.רָבcָיִלeרְמָאאGְו
םיִמָכֲחַו.אnַָקאpַָתְלןאָתֲא.aBןיִפhְַקְמ
תֶאְו,aBןיִפhְַקְמaBןיLֶlָLִתֶא,םיִרְמBא
LֶָלןיֵאLִןיaBַקְמןיֵאדhְןיִפaB.ְוLָןיִוLֶןיֵא
אָה,אָיLְַקאָל.ןיִרBLְפaְהqָיִעָהתֶאןיLִָל
aְיBטםBאִרבLBאָה,ןaְיBטםBבLֵיִנ.kִרַמָאְד
אָלאnַָקאָמBי,dיֵנְבִל)ג(ַעBLֻהְי'רeהְל
zְלeLeיִלaִַמ,אָבָלֲחkָָליֵאְוןאCלeLeיִל
aַָלןיֵא,אָיְנַתָהְו)ו.אָבָלֲחLִיִעָהתֶאןיqָה
aְָלםִאְו.בָלָחL,kַָהלtַסֲאתeִמ,הָרtְְרֶהיֵנbֵֶא.הָריֵבֲעלlָרַמָאָקיִכָהא,
תיֵעaָיִאְו.אLְָבeדaְיִלeLeלCָליֵאְוןאkִָמ,אLְָבeדaְיִלeLeלzְאָלאnַָקאָמBי
ןיֵעkְיnֵַנאָכָה,יִרLְאָרzBןיֵעkְאָניִבָררַמָאְדkִ,אָבָלֲחaַםָלBעְל,אָמיֵא
zBְו:אָרLָןיִוLֶָלןיֵאLִיִעָהתֶאןיqָהaְפBLְיאַמ:ןיִרLְִמאָנnְחָנBז,ת(cִןַנְת,
,ןיִזיִרְזeaִרְמָאםִא.eצְמְחֶיאLֶH]בןיִרLְzַnְִמe,ןיִרBLְפaְתlBLBיִנתBחָנnְַהלkָה
אָריֵזיaִַררַמָא)חהָמlְַא,תיֵתָליnֵַנתzְָליִמ,יִכָהיִא.ןיִזיִרְזןיֵאeaְLֶרְמאֹי
.dָתBאןיִתְתBלןיֵאתBחָנְמלLֶןיhִיִחו,לֵאeמLְרַמָאהָיְמְרִירaַהaַָררַמָא
ביִתְכָהְו,ןיִזיִרְזaִאָתיִאיִמהLָיִלְו.ןיִזיִרְזaִאָתיֵלהָתיִתְל,אָתיִאןיִזיִרְזaִהLָיִל
תַוְצִמCָליֵאְוהָציִמwְִמז)ט,]ג'ןֵהkַֹהלֶאdָאיִבֱהֶו','Bגְו'ןֶמLֶָהיֶלָעקַצָיְו')ב
kְהepָיִל,הnֵהָקיִצְילַעדeהָליִלְבLֶkְLֵהָריaְיִל.םָדָאלָכLָןיִזיִרְזִבְדיִהְנ,ה
תַמBחְלץeחח,רָזaְהָריkְLֵהָליִלaְ,רַמרַמָאcְ,אָתיִאןיִזיִרְזםBקְמaִ,אָתיֵל
אָנLְיאַמe.ןיִזיִרְזםBקְמaִאGְוןיִזיִרְזdaִָניֵאcְ,הָתיִתְליֵקteַאְל;הָלeסtְהָרָזֲע
רaeיִצ.dָתBאןיִרְבBצְוdָתBאןיִתְתBלרֶמBעָהתַחְנִמט,אָיְנַתcְ,רֶמBעָהתַחְנnִִמ
Lָיֵנא.zָנeַרaָכָי,ןָנBילBחיֵדְיםָדָאאֵצBתָבBaְִבkeי,םיִרzַמְלeלדBגרַמ('aְלֹכ
,םיִרeaִkeאְצָי;םֶכיֵתBבBLְמלָכaְתֶלֶכֱאpֶַההvַָמ,'תvBַמeלְכאzֹםֶכיֵתBבBLְמ
LֶןיִלָכֱאֶנןיֵאaְמלָכBLְבBֶאםֶכיֵתlָאaִריeLָםִיַל.cִַריֵרְבaִייBַהיֵסbְַר.יִליִלaִי
dָניֵאLֶהvַָמףַא,םיִרBaִkeניֵאLֶרBרnָהַמ,רBרָמeהvַָמ,רֵמBאאָביִקֲע
aִkeהַמיִא.םיִרnָרBרLֶןיֵאaְניִמBaִkeַמףַא,םיִרvָהLֶןיֵאaְָניִמdaִkeםיִר,

רqeיִאןיֵאcְ,תאhַָחֵמ.רeטtָ:גֵגLB.םיִרkִteַהםBיaְהָליֵבְנלֵכBאָה
יִכָהleיִפֲא,הָלaְַנְתִנםaBaַiBםִאְו.הָליֵבְנרqeיִאלַעלָחםיִרkִteַהםBי
דַבְלaִיִדיִמ:יַחַהןִמרֶבֵאםMeִמםיִרkִteַהםBיםֶדBקהָרeסֲאהָתְיָה
kְַמאָרְק.ביִתLְעַמcְיִמלָכLֶיִאqeנץֵמָחרBגֵהaBַאzָיהBאֵצaB
.תeניִנֲאaַלָכֱאLֶpֶיִמ:הvַָמםMeִמ
LֶnezָלְכָאְלרBkְLֶהeאאBןֵנ,cְרBL
aֵיd'אםֶחֶלBיִנ',eֲעַמNֵרLֵניֵאיִנB
)וכםיִרָבcְ(ביִתְכcִ,תeניִנֲאaַלָכֱאֶנ
'GְלַכָאאzִאְביBִמיִנnֶpe'יִמ:)יkְביִת
:'יִנBא'dיpֵיִמעַמLְִתcְ,ו"יָוaְ.'יִנBע'
LֶעBויָלָעןיִנcְםיִרָב.LֶbBויָלָעםיִרְמ
ןיֵא:הָדbַָהויָלָעםיִרְמBאְולlֵַהַהתֶא
ןִיַיaְתvBַמלLֶהqָיִעָהתֶאןיLִָל
תֶרֶהַמְמeהָבBרLֶwְיֵנtְִמ.LַבְדeןֶמLְֶו
.dָרְמLְָללBכָיםָדָאןיֵאְו,ץיִמְחַהְל
דֵעnBַבe.דiִָמףֵרL,zִOָָלםִאCָכיִפְל
אLֶHהָרָעְבַהcְ,בBטםBיaְאGְורַמָאָק
ליֵעְלרַמָאcְ]דןָנָחBי'רְלe.איִהCֶרBצְל
,CַהאָיLְַקאָלןיִציִמְחַמןיֵאתBריtֵיֵמ
cְהיִאeַחןיֵאiָיִחלַעןיִביneצBkָתֵר
ץֵמָחאlֶָארeמbָץֵמָחיֵוָהאָלְו,רַמָאָק
ץneיִחBתBאְו,עַררַמBלkְ,יֵוָההLְֶקeנ
רLְָפֶאיִאְוץיִמְחַהְלןיִרֲהַמְמןֵה
.לֵכָאzֵםיִרְמBאםיִמָכֲחַו:ןָרְמLְָל
cְְפֶאיִרְבָסָקLְָלרLָָרְמd.אָלאָכָהְו
:ץיִמְחzַאGהָפֱאMֶpִֶמcְ,'דiִָמ'ןַניִסְרָג
Lַaַzִהָתְיָהי.Lְלֶגֶרהָתְיָהיִתָתיִב
tֶרְורֶזֶעיִלֱא'רלֶצֵאדָחֶאחַס'
רַחַאְלָהיֶנtָןיִחָט.ןיִפhְַקְמ:ַעBLֻהְי
:ץיִמְחַהְלןיִרֲהַמְמ.ןיִרd:tBLְָתָכיִרֲע
הnַvַָהLֶןLBאִרָההָלְיַל.ןLBאִרםBי
ןיLִָלןיֵא:'יִנBעםֶחֶל'ןַניֵעaָ,הָבBח
אLֶH,הָנMַָהתBמְילkָ.בָלָחaְהqָיִע
טַעְמ.אָרzBןיֵעnָd:kְִערaָNָלַכאֹי
kְןִיַעLֶלLBמרezָלָלרeLaְבָלָח,
cְיֵלליֵכָאdִמiָדaְאָלְו,תַחַאתַב
יאַמe:בָלָחlBLaְיLֶpִיLְֵניִלdcְיֵליֵהLְַמ
LְִמאָנnְחָנBת.cִןַנְתaְהeאי(cְאָבBת
ןיִרBLְפaְתlBLBִניִכָהleיִפֲאַו,תvBַמ
eְמLַnְןָרLֶHציִמְחַיאe:הןַניִסְרָגיִכָה[

kְֹל.הָתיִתְל:םֵהןיִזיִרְזםיִנֲהLeןָר
aְטַעְמםִיַמ,eְתָכְלLָןaְְכַמzֶLֶריִסָהְלת
:הiִָקְנןzְָלָסאֵהLֶzְיֵדkְ,ןָנָסְרeמ
רfַָהdָאיִבkְLֶnְ.ןיִזיִרְזaִאָתיֵלהָתיִתְל
kְסאיִהרָבBיִל:תֶלLָה.kְגBתַחְנִמן
,רzַpeהֵפֲאַמתַחְנִמeתLֶֶחְרַמeתַבֲחַמ
LֶאBאןיִפBָתdzְיִחlֶָעהNֶַחרlBבית(,
ןָריִזֲחLֶnַדַעןָתBאןיִתְתkָCtBרַחַאְו
תBתtָ')באָרְקiִַו(ביִתְכִדkְ,)גיןzְָלָסְל
ןֶמLֶןֵתBנkָCרַחַאְו,'םיdtִzִָתBא
eבBָלְלdיְוBקְוקֵצBץֵמ,eְכLֶָאָפֲאd
zְיִחlָיִנהlBLָהaְפBLְיִל:ןיִרnֵלַעד
תַחְנִמaְיֵנָהְו.'eכהָליִלְבeהָקיִצְי
היiִָפֲאַוהLָיִלרַחַאְלרzַpeהֵפֲאַמ
eהְניִנהָתיִתְפe:aִקְמBאָתיִאםיִזיִרְזם.
aָהָרָזֲע,LֶַהnַַהְותַבֲחnֶַחְרLֶתkְיֵלLָתֵר
הָרָזֲעָבcְןָויֵכְו,cָLְקִמלLֶרzַpeןֵכְוןֵה
BתBאןיִדnְַלְמeםיִנֲהdkָֹלeזָח,אָתיִא
תBחָנְמרָאLְ.אָנLְיאַמaָd:eרֵהfָיִהְל
cְרַמָאָקLְמeלןיֵאלֵאBאןיִתְתBםָת,
ןיִתְתBלaָdןַנְתcִרֶמBעָהתַחְנnִִמ
:ָהיֶמיֵמeבeזdLֶiָָתBאןיִרְבBצְוdָתBא
תיֵבaְלkַֹההָתיִתְלe)וטLֶlָdבeהְביִהְוdָתָריִצְק,)דיןיcִתיaֵיtִלַעןיNֲִעַנLֶlָdןיִקָסֲעלָכְו,איִהרaeיִצןaְַרָקרֶמBעָהתַחְנִמ.יֵנאLָרaeיִצ
cִןיeהןיִזיִרְזִבeיִאְו.אkָבָצ,יִרְמָאְדאeרLָיֵנא,cְהBצְוליִאBאןיִרְבBָתd,יִמואָלְו.ןיִציִמְחַמןיֵאְוןיִבָזָהיֶמיֵמlְאָדֲח.איִהאָת,cְַבzBְפֶסzָזטא(

.םיִרkeִבe:aְהְניִרaְְציִנְוeהְניִתzְְליִליnֵַנתBחָנְמלLֶםיhִיִח)לLֶ(,רeבָצaְאzְָנzַwַאkָיִאיִא,דBעְו.ןיִרְרBבeאlֶָאןיִרְבBצְויֵנָתָקאָלְו,dָליֵנָתָק
kְגBןkֹןֵהLֶאיִבֵהeלBיִחhִןיaִkeםיִרaִריeLָםִיַל:aִkeֶאןיִלָכֱאֶנןיֵאםיִרlָאaִריeLָםִיַל.Lֶpֶזירַמֱא('GתאeכֱאֶללַכBלaִLְיֶרָעE'גְוB',רַמרַמָאְו
)ג"מא"פםיִרaִke(ןַנְתcִ.םיִרBaִkeניֵארBרָמ:)חי'םיִרBרְמeתvBַמלַע',בeתkַָהןLָיwִִה.רBרָמeהvַָמ:םיִרleaִkeֵא)זי'Eֶדָיתַמeרְתe').זיףcַתkBַמ(
:).גנףcַ(eגֲהLֶpָםBקָמaְןnַָקְלe).דפףcַ(תBנaְְרָקלkָקֶרֶפaְתBחָנְמE.aְִצְרַאחַבMִֶמ,'Eְצְרַאֵמ')טיביִתְכcִ,ןיִניִמ'זִמאlֶָאםיִרaִkeןיִאיִבְמןיֵא

רַדֲה

הָלaְַנְתִנleיִפֲא,סֵרְטְנweַהLֵריtֵ.םיִרkִteַהםBיaְהָליֵבְנלֵכBאָה
aְיBַהםkִteָלֲעאָליְיָחאָלםיִרdיִאqeירBַהםkִteםיִר,cַיֵרֲה

רֶבֵארqeיִאעַקtָיkִאָהcְ,י"ִרְלהLֶָקְו.יַחַהןִמרֶבֵארqeיִאdָלֲעהָוֲה
יaִַרהֶדBמcְ,תַחַאתַבaְהָליֵבְנeםיִרkִteַהםBירqeיִאdָלֲעלeחָייַחַהןִמ

LִעְמBןaְיִאqeרaְכתַחַאתַב(.eהיִמe
אָלםיִרkִteַהםBיaְהָלaְַנְתִנleיִפֲא,ל"י
,םיִרkִteַהםBירqeיִאdָלֲעליֵיָח
cְיִאqeרLֶבָזןיֵאeהָוֲהַחaָיdַנnֵי

:)אכpָdיִמעַקtְאָליkַzִַאְואָרwָיִעֵמ
בָלeליaֵַגְדאָהְו.dיaֵןַניֵרָק'יִנBע'

אָמְלָעיkelֵ).בלףcַהekָס(
'תkַtB'רַמָאאָלְו,ביִתkְ'תtַַכ'ecְדBמ
רֵמBא.לhBיִלםיִבָלeליֵנCLְֵרָטְצִיְוןַניֵרָק
]ויִרtְ'אָרwְַאןַניִכְמָסםָתָהcְםMeִמ,י"ִר

Cָכְל,דַחאlֶָאעַמLְַמאָלcְ,'רָדָהץֵע
:)בכתֶרBסָמןַניLְִרָדcְע"כםָתָהeדBמ

aִקְמBםִאְו.אָתיִאםיִזיִרְזם
zֹאָכָהאָהְו,רַמאaְתַחְנִמ

הlBLָיִנהָתְיָהLֶ,יֵריְיַמרpeַתהֵפֲאַמ
aְפBLְאְו,םיִרBָתdןָלָנְמLֶpִתֶלֶלְבaָהָרָזֲע;
eLְהָחְנִמרָאLֶpִתֶלֶלְבaָיִפְל,הָרָזֲע
LֶַהaְהָתְיָההָליִלaִיִלְכLָל"יְו.תֵר,cְםַג
eCמָסהָרָזֲעaָןיLִָלeיָהרpeַתהֵפֲאַמ
eניaֵַרְו.ץיִמְחzַאL,LֶHֶדBקלLֶרpeַתְל
,LֵרָפְמרbִaBַהםִיַרְפֶארaַםִיַרְפֶא
cְיָהכ"עeָלLִאןיBָתdaָיִפְל,הָרָזֲע
LֶיָהeמBאןיִדְדBָתdaְִעOָרBןLֶל
תBחָנְמ(תcBִמיLְzֵקֶרֶפaְןַנְתִדL,kְֶדBק
דֵדBמLַnֵL,aBְמהָיָההֶמןBרOִָע,).זפ
ןיֵאLֶרBרnָהַמ:)גכתBחָנnְַהלָכְל
aִיkeיֵלְו.םיִרkָרָמרַמיֵמְלאBניְיַהרe
ןיִרְדֶהְנַס)דכ(ןַניLְִרָדְדkִ,רַמאeהLֶ,תִיַז
cִַהְו'):חקףpֵףָרָטתִיַזהֵלֲעהaְָהיִפ',
םיִרBרְמיַתBנBזְמאֵהְי,הָנBיהָרְמָא
kְכְותִיַזe';cִַקְלnָן)cַרָמ,רַמָא).טלףBר
ceַמְדאָיְמvָהַמ,הnַvָףַא,םיִעָרְזןיִמה
אGְורַמןָליִאָהתִיLֶfַ,דBעְו.ןkֵרBרָמ
ןַניִרְמָאְו.'תִיַזהֵלֲע'עַמLְַמְדkִ,יִרtְַה
'ץֵע'הeהֵרiBַו',)חaְLַlַ'פאzְָליִכְמ(יnֵַנ
:)הכתִיַזkְתBנָליִאaָרַמןיֵאLֶ,תִיַזeהֶז

איִצBא
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=
טפשמןיע
הוצמרנ

הצמ'להמו"פ'יימאהכק
:חהכלה

גמסה'להםש'יימגבוכק
ח"ואע"שוטטעןיואל
:אףיעסבסת'יס

כהכלהה"פםש'יימדזכק
:ה"גהבדףיעסםשע"וש

'להמב"יפ'יימהחכק
:אכהכלהתונברקהשעמ

:כ"להםש'יימוטכק
א"יפוגכ'להםש'יימזלק

םישדקומהילוספ'להמ
:זהכלה

:ו'להםש'יימחאלק
'להמב"יפ'יימטבלק

:כהכלהתונברקהשעמ
הצמ'להמו"פ'יימיגלק

:חהכלה

=
לאננחוניבר

םויבהלבנלכואהאינתדלבט
יתאאלורוטפםירופכה
לייחוםירופכהםוירוסיא
לוכיר"ת:הלבנרוסיאא
חספבהצמידיםדאאצוי
ל"תםילשוריבינשרשעמב
םחלןניעביכינועםחל
וניאשהזאציינואבלכאנה
החמשבאלאינואבלכאנ
ןנתדכ.ילילגהיסוי'רירבד
םויבהחנמבינשרשעמפ"סב
היהדציכםידותמויהבוט
תיבהןמשדקהיתרעביודיו
אלדע'וכוינשרשעמהז
ולכאםאונממינואביתלכא
לוכיהיהאלהנינאב
רמואאביקע'ר.תודותהל
המןכםאהבירתוצמתוצמ
הצמלטרפינועםחלל"ת
אביקע'רלאנקיסאוהרישע
הצמיטועמלינעביתכ
לאומשכינועןנירקוהרישע
וירחאןינועשםחלרמאד
'רדיניא'ישקאו.םירבד
חספבלוכאלרסואאביקע
ןישלןיאאינתהוהרישעהצמ
שבדוןמשוןייבהסיעהתא
דימףרשתרמואג"רשלםאו
דימלכאתםירמואםימכחו
אביקע'ררמא.האפאםא'יפ
רזעילא'רלצאהתיהיתבש
הסיעםהליתשלועשוהי'רו
ילורמאאלושבדוןמשוןייב
הצמרסאדאהןנינשו.רבד
ןושארבוטםויבהרישע
וירחאןינועשןמזבדבלב
רמאשהדגההןהוםירבד
םושלעןילכואונאשוזהצמ
ןמזותוארוסא'וכוהמ
ןניעבדהרישעהצמלוכאל
םהליתשלרמאשהזו.ינוע
ראשבשבדוןמשוןייבהסיע
רבדיכרמולשיוםימיה
'רינבןוגכםהלשלטעומ
ןיעכבלחבושלשעשוהי
טעומרבדאוהשארות
ראשבו]רוסא[ןושארהםויבו
יניבמלררבתנו.רתומםימיה
יכהאתיירבדאיגוסדעדמ
ןייבהסיעהתאןישלןיאאוה
ןיאשפ"עאושבדוןמשו
םימכחוןהבןיפטקמןישל
אלףאוןישלןיאםירמוא
ג"רףטיקואשלםאוןיפטקמ
האפא'יפאודימףרשתרמוא
דימלכאתםירמואםימכחו
וזלכהירבדוהאפאםא
חספהתומיראשבאתיירבה
.ןושארט"וייתלוזהיונשאיה
ק"תהשםירבדהןיארמו
ובןישלןיאשפ"עארמאש
וירבד'יפךכובןיפטקמ
ןמשוםימבןישלןיאשפ"עא
ןיפטקמןמשוםימבושלםאו
רסאשהשילהשללכמןמשב
רסאשאוהםימידילעןמש
לעןמשהשילברסאשהמו

]בדומעבךשמה[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

.דכתועובש:זעןישודק)א
,].גכתותירכ[.דריזנ
ןמקל[)ג,]:חלןמקל[)ב
,]:הלליעל[)ד,]:טל.חל
.לליעל)ו,:וטקןמקל)ה
,:הצםיחבז.אצאעיצמאבב
ףדןמקל[)ח,.הנתוחנמ)ז
,:חי.טתוחנמ)ט,]ש"ע.מ
תוחנמ)אי,.אקףדםיחבז)י
,.ועתוחנמ)בי,:בנףד
תוחנמ)די,ש"ע:העםש)גי
'יע)זט,.וסםש)וט,.הס
,א"הט"פתוחנמאתפסות
רבדמב)חי,זיביםירבד)זי
וכםירבד)טי,איט
,:גכףדתותירכ)כ,ב
.זלןילוחתופסותע"עו[)אכ
תועובשתופסותואתשהה"ד
,]ש"עלכואהה"ד.דכ
:והכוסתופסותע"עו[)בכ
ה"ד.בלםשדועוש"רוה"ד
אמעטךירצדובתכשתפכ
.דןירדהנסתופסותע"עו
.מםיחבזתופסותווהלוכה"ד
הדנתופסותוהכרצנאלה"ד
ןייעו[)גכ,]אלה"ד.וט
יאוה"ד.נהכוסתופסות
שירה"ד.טתוחנמתופסותו
תוחנמ'סותדועןייעו]שיקל
ףדןיבוריע[)דכ,לכה"ד.הנ
תופסותע"עו[)הכ,]:חי
.]ןירורמה"ד:חיףדןיבוריע

ח"בהתוהגה=
:לכאנשימינועםחל'מג)א(
'רוהיבןנירקםש)ב(
ןבעשוהי'רםש)ג(:אביקע

:הינבליול

ס"שהןוילג=
ןייע.ביתכדבלבידימ'מג
תורהטדג"מא"פש"רהב

:ע"צו

=
םלשהרואהרות

ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG)א
Lִםיִמָיתַעְבzֹויָלָעלַכא
ןBזtִָחְביkִיִנֹעםֶחֶלתvBַמ
ןַעַמְלםִיַרְצִמץֶרֶאֵמָתאָצָי
zְִזkֹיתֶארBְתאֵצםEץֶרֶאֵמ

:Eיiֶַחיֵמְילkֹםִיַרְצִמ
]ג,זטםירבד[

ןaְַרָקביִרְקַתיLkִֶפֶנְו)ב
Bנaְָרָקהֶיְהִיתֶלֹסָיְיַלהָחְנִמ
ןַתָנְוןֶמLֶָהיֶלָעקַצָיְו
לֶאdָאיִבֱהֶו:הָנֹבְלָהיֶלָע
aְַהןֹרֲהַאיֵנkֹץַמָקְוםיִנֲה
zָdְלqִָמBצְמֻקאGְֹמםMִָמ
eִמMַָנְמdלַעkָָתָנֹבְללd
dָתָרkְָזַאתֶאןֵהkַֹהריִטְקִהְו
ַחֹחיִנַחיֵרהMִֵאהָחaְֵזnִַה

]ב-א,בארקיו[:יָיַל
eלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמלkָ)ג
aְמלֹכBLְםֶכיֵתֹבzֹלְכאe

]כ,ביתומש[:תvBַמ

=
םינויצותוהגה

אתילי"תכב"הברה"]א
ל"צ[]ב:ג"לדי"שרממ"כו
:התוא'יע)ןוילג(]ןרמשמו
ןרהאינבלאהאיבהו[]ג
]ל"צכץמקוםינהכה
שירלול"צ]ד:)ןוילג(
תמכח'יעו)ןוילג(שיקל
םשסרוגש.הלליעלחונמ
:ןנחוי'ררמאח"בבררמא
אלשןרמשמול"צ]ה
יכהתלמו,:ןניסרגוצימחי
ד"המכ"חאו.י"ופדבאתיל
יאקו,:םהןיזירזםינהכ
ןיזירזבורמאםא'מגהירבדא
:)ס"קד,תואסרגיפולח(
ירפאארקהיכמסל"צ]ו

:)א"בשרה'סותבה"כו(

י"שריטוקיל=
פ"כהויבהליבנלכואה
רוסיאיתאאלד,תרכמ.רוטפ
רוסיאאלחימוםירופכםוי
הלבנתנםא,םידקדהליבנ
םדקירהםירופכםויברעמ
םויבהלבנתנםאו,הליבנרוסיא
הרוסאיכהוליפאםירופכ
רבאםושמברעבמוילעהתיה
ג"עאו.]:זעןישודיק[יחהןמ
אוהללוכםירופכהםויד

.].דכתועובש[

]תוטמשהבךשמה[
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :ול

,םיִרkeיaִןָניִמLֶiֵLaְןיִרBעeNְןיhִיִחאיִצBא
'תvBַמ''תvBַמ'יִא.הaָיִר'תvBַמ''תvBַמ'ל"ת
'רdיaֵרַדֲה.יnֵַנםיִרkeיleaִיִפֲא,הaָיִר
BתָבBחיֵדְיםָדָאאֵצֵילBכָי,אָיְנַתcְ.אָביִקֲע
aְיִבkeאל"ת,םיִר('aְמלֹכBLְבBםֶכיֵתzֹלְכאe
eאְצָי;תBבBLָמלָכaְתֶלֶכֱאpֶַההvַָמ,'תvBַמ
aִיkeםיִר,LֶןיִלָכֱאֶנןָניֵאaְמלָכBLָבBֶאתlָא
aִריeLָכָי.םִיַלBלLֶמיִנֲאBֲעַמףַאאיִצNֵרLֵיִנ,
zַמְלeלדBַמ'רַמvBַמ''תvBיִר'תaָה.eהָמ
.םיִרkeיaִאיִצBהְלeיִנLֵרNֲֵעַמתaBַרְלָתיִאָר
לָכaְרzֵיֶהBלLֶiֶL,יִנLֵרNֲֵעַמיִנֲאהaֶַרְמ
,םיִרkeיaִיִנֲאאיִצBמe,]ארֶזֶעיִלֱא'רְדkִ,תBבBLָמ
LֶיֶהןֶהָלןיֵאzֵרaְמלָכBLָבBא.ת(cְר"א
ןיִדLֶtBאָמְטLֶpִיִנLֵרNֲֵעַמְלןִיpִַמא,]ארֶזֶעיִלֱא
לַכeתאGיkִ')בל"ת,םִיַלeLָריaִ'יִפֲאBתBא
NְתֵאB',ןיֵאְו'Nְֶא'תֵאlָהָליִכֲאא,Lֶpֶרַמֱא
dיֵלzְָעַמLְןאַמ.'ויָנtָתֵאֵמתֹאNְַמאiִOַָו')ג
cְרַמָאaְֲעַמNֵרLֵקיֵפָניִנaֵיd,ַרaִאָביִקֲעי,
,'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמםיִרkeיִבְלeהְלטיֵעַמְמָקְו
Lְיִמעַמpָdרַדֲהaֵיd.י'רְוBַהיֵסbְיִליִל,zִיtBק
,הֶזאָצָי;יִנBאaְלָכֱאLֶpֶיִמ,'יִנBעםֶחlֶ'ִמdיֵל
LֶֶאלָכֱאֶנןיֵאlָאaְNִיֵלרַבָס.הָחְמdkְַרaִי
LִעְמBב.ן(cְב,אָיְנַתaִיkeסֲאםיִרeאְלןיִרBַרְו,ןֵנaִי
LִעְמBַמןzִַרְדאָמְעַטיאַמ.ריaָןָנ.cִדביִתְכ('Gא
תַמeרzְ')ג,רַמרַמָאְו,'EיֶרָעaִLְלBכֱאֶללַכeת
םיִרkeיzַwַLaִיִאcְ,םיִרkeיleaִֵא'Eֶדָי
ףַא,ןֵנBאְלרeסָארNֲֵעnַגהַמ,רNֲֵעַמְל
aִיkeסָאםיִרeאְלרBַרְו.ןֵנaִיLִעְמBן,zְרeהָמ
תֶרezֶמהָמeרzְהַמ,הָמeרְתkִ,אָנָמֲחַרeהְניִרְק
,ןBעְמLִיaִַרְו.ןֵנBאְלרezָמםיִרkeיaִףַא,ןֵנBאְל
בzְָכיִמאָהיִמהָחְמd,NִיֵלתיֵלLיwֵיֶהְדיִהְנ
kְאָביִתaְהe,cְִו')הביִתְכNְָחַמzַָהלָכְבhBב'.
,ןַנְתcִ)ד.אָתֲאַדאeההָחְמNִןַמְזִלאeהַה
דַעְוגָחֶהֵמ,אֵרBקְואיִבֵמגָחֶהדַעְותֶרֶצֲעֵמד
םֶחֶל')ו,)הןָנaַָרeנzָ.אֵרBקBניֵאְואיִבֵמהekָנֲח
אֵצֵיאGלBכָי.הLָיLֲִאַלְוטeלָחְלטָרtְה,'יִנBע
ל"ת,הָאָרְדַהתַפaְאlֶָאBתָבBחיֵדְיםָדָא
םֶחֶל'ל"תהַמכ"א.הֹמLְGלLֶתvBַמlekְיִפֲאַו,הaָיִרו'תvBַמ''תvBַמ'
אָנMָיִלהLָיLֲִאיאַהcְעַמLְַמיאַמe.הLָיLֲִאַלְוטeלָחְלטָרtְ,'יִנBע
,הMִָאדַעְוLיִאֵמְללֵאָרNְִיןBמֲהלָכְל,םָעָהלָכְלקlֵַחְיַו')זביִתְכcִ.אָתeביLֲִחַד
רaַןָנָחבַררַמָאְו;'Bגְו'תָחֶאהLָיLֲִאַודָחֶארLְtֶָאְותַחַאםֶחֶלתlַַחLיִאְל
אָגיִלְפe.הָפיֵאaָהMִMִָמדָחֶא'הLָיLֲִא',רaַtָהMִMִָמדָחֶא'רLְtֶָא',אaַָא
יLֵיLֲִאיֵבֲהֹאְו')חביִתְכcִ,אָרְמַחְדאaְָרbַ'הLָיLֲִא',לֵאeמLְרַמָאcְ,לֵאeמLְִד
.יאLַnַתיaֵיֵרְבcִ.חַסֶפaְ)]בבBטםBיaְ(הָבָעתtַןיִפBאןיֵא)ו,ר"ת.'םיִבָנֲע

eתיֵב

םיִרkeיaִףיֵלָיְו,רBרָמeהvַָמְדאLָיwֵֶהCַהֵמ.אָביִקֲע'רdיaֵרַדֲה
לָכֱאֶנBניֵאְוליִאBה,םִיַלeLָריaִ.יִנLֵרNֲֵעַמףַא:'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמ
aְמלָכBLָבBַעֵמתzִָמ,הMֶאיִבֱהBריִלeLָםִיַלLeניֵאבBכָיBַחְללlֵכֱאֶללBל
aַחeץ,kִןַניִרְמָאְדaְַמqֶַמתֶכkBת)cַיִחְמ).כףvָלְקִלהBִמטcְַרaָןָנ,

cְִמMֶwְטָלeהeיִחְמvBתLeניֵאבBְפִנcֶה:
kְאָמְטִנםִאְד.]גרֶזֶעיִלֱא'רtBאןיִדBתB
אGיkָCkְִלִה,םBקָמלָכBaְתBאןיִלְכBאְו
:dיaֵקיֵפָנ,הcְָפִנאGְויnֵַנאָמְטיִנ
'NְתֵאB'.kְLֶHאzeלְכָאְללַכB,kְגBהֶזן
Lֶpִַתָנְו',אָמְטיzָaַkָןאַמ:'ףֶסLְְעַמzָ
אָתיְיַרָבaְליֵעְל.אָביִקֲע'ר'eכdיֵל
םיִרkeיִבְלeהְלטֵעַמְמָקְו:אָתיְיnַָק
wֵLיֶהֵמאGְו.'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמ
ףַליֵמְלdיֵלהָמְל.יֵסBי'רְו:רBרָמeהvַָמ
aִיkeִמםיִר'aְמלֹכBLְבBםֶכיֵת',zִיtBק
dיֵלאָקְפָנְדאָכיֵהֵמ,'יִנBעםֶחlֶ'ִמdיֵל
אGאָביִקֲע'ראָמָלaִLְ.יִנLֵרNֲֵעַמ
tֵֵריLא']דBרַמרַמָאְו:'יִנ.aְַמqֶתֶכ
ביִתְכcִ.םיִרkeיleaִֵא:).זיףcַ(תkBַמ
aְהeַהחַקָלְו',דָיkַֹהןֵהhִֶמאֶנiֶָדE'
)cְוכםיִרָב(:zְרeמהָמezֶאְלתֶרBןֵנ.
aִמָביBתaְלָכְו'ִמןָלאָקְפָנ)זלֵרָעֶה
אGְוEְליzְִרַמָאתeרָז,אzְָריzִַי)ח'רָז
eהaְביִתkְהָחְמNִג"ה:תeניִנֲא
.הָחְמNִןַמְז:'בhBַהלָכְבzְָחַמNְָו'
aִהָריִצְקןַמְזeהָטיִקְל,LֶלםָדָאBטֵק
zְבeתָאBִלְוaBNָכיִרְצִה,ַחֵמBַהkָתeב
.תֶרֶצֲעֵמ:'יִבָאדֵבBאיnִַרֲא'cַהיiִָרְק
cִןַנְתaִחָנְמBת)cַןיִאיִבְמןיֵא,):חסף
aִיkeקםיִרBתֶרֶצֲעָלםֶד.LֶMְַהיֵתlֶםֶח
Lֶַמתֶרֶצֲעלzִתַאָבֲהןיִריaִיkeןיִר,
cְיִבkeיִאםיִרwְרe,cִביִתְכ'eיְבBם
'הLָָדֲחהָחְנִמםֶכְביִרְקַהaְםיִרkeיaִַה
הfֶַהןַמfְַהBCתLֶaְ.גָחֶהדַעְו:)ט'Bגְו
גָחֶהֵמ:ויNֲָעַמaְַחֵמNְָו,הָטיִקְלןַמְז
BניֵאְוהָחְמNִןַמְזBניֵא.הekָנֲחדַעְו
,הָאָבֲהןַמְזBניֵאCָליֵאְוהekָנֲחֵמe.אֵרBק
cְאָיְנַתaְֲא')כ,)ייֵרְפִסLֶרzְָצְרַאֵמאיִבE',
kָןַמְזלLֶnְצeלַעןיִיtְְצְרַאיֵנE,
LֶHאkָלeַחַלiַָהןִמהOָלָח:הֶדeט.
.הLָיLֲִא:אeהתeביLֲִחַו,]הר"יֵדְלַקNְיֶא
bְלeדְגהָקְסBהָאָרְדַה:הָל.Lֶpִיhַלkָל
.הֹמLְGלLֶ:רaָיִקתetַניְיַהd,cְָרָדֲה
Lֶעְמהָיָהepָג.kְלBִקְנתֶלֹס,רַמiָהי:
bְַרaָוהָפיֵא.אָרְמַחְדא[Lֶןִיַיל:

הnַָכְו

ןkֵםִא]זל"א)א(.םיִרkeיaִןָניִמLֶiֵLaְןיִרBעeNְןיhִִחאיִצBא
'םֶחֶל'eנָאcְ,םיִרkeיaִןָניִמLֶiֵLaְןיִניnִַהתLֵֶמֲחלkָאיִצBנ
aָןַניֵע,cִאליֵעְלןַניִטֲעַמְמBדָוזֶרBןַח:

אָמיֵנcְ,י"ִרְלdַמיzֵ.יnֵַנםיִרkeיaִ'יִפֲאהaָיִר'תvBַמ''תvBַמ'יִא
BניִמLaְֵיתaBַרְליaeיִריִנֲהַא

aִיkeעיִמיִנֲהַאְו,םיִרeטֵעַמְלט
aִיkeֵיְו.םיִרLלBרַמ,cִהאָרָבְסeא,
:אָהיnֵַנןַניaִַרְמאָהןַניaִַרְמיִא

cְי"ִרְלהֶאְרִנ.רֶזֶעיִלֱא'ררַמָא,
cְיִרְטְציִאְדאָהCרַמיֵמְל

kְניְיַה,רֶזֶעיִלֱא'רeיִחְמיִאvָלְקִלהBט
cְאBיִחְמיִאלָבֲא;)לאָתיְיַרvָלְקִלהBט
cְַרaָיִרְצאָל,ןָנCcְַרaִרֶזֶעיִלֱאי,cְאָה
BאיִצBהְללBכLֶiָ,תBבBLָמלָכaְלָכֱאֶנ
יaִַרeהיִמB.eתcBְפִלְוםִיַלeLָריִלץeח
טBלְקִלהvָיִחְמרַבָסיֵצָמרֶזֶעיִלֱא
cְַרaָיִרְטְציִאְו,ןָנCאָמְטִנְלאָרְקLֶiָכBל
,רַמאzֹםִאְו.םִיַלeLָריaִ'יִפֲאBתcBְפִל
יֵרָעלָכaְלָכֱאֶניִנLֵרNֲֵעַמאָהְו
קֶרֶפaְןַנְתִדkְ,ןBעְבִגְבeבBנaְלֵאָרNְִי
aָםיִחָבְזִדאָרְת)cַביקף:(,aָאeנְלBב
םיLִָדָקיLְֵדָק,תBמaַָהeרezְהןBעְבִגְו
םיLִָדָק,םיִעָלwְַהןִמםיִנְפִלןיִלָכֱאֶנ
יֵרָעלָכaְןיִלָכֱאֶניִנLֵרNֲֵעַמeםיlִַק
ןיִלָכֱאֶנאָהןַניִבLְָח)מןnַָקְלe,לֵאָרNְִי
aְמלָכBLָבBת,bַaֵַחיlBתzBהָדeיֵקיִקְר
הָדzBתlBַח,LיִקָלLיֵררַמָאָקcְ.ריִזָנ
eןיִלָכֱאֶנריִזָניֵקיִקְרaְנBעְבִגְובBן,
eָכְלCַמtִהְלקיeִמwְאָניִרֲחַאאָר
eהְלקיtִַמיֵצָמאָלְו,'םzְֶרַמeLְ'ִמ
יnֵַנםיִרkeיִבe.'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמ
,לֵאָרNְִייֵרָעלָכְבeןBעְבִגְובBנaְןיִלָכֱאֶנ
cְיאַמLְהְלןַניִטֲעַמְמיִכיֵהְו,אָנe
אָכָהcְ,רַמBלLֵיְו.'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמ
'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמeהְלןַניִטֲעַמְמאָל
בBנןַמְזִלאGְוםיִמָלBעתיaֵןַמְזִלאlֶָא
הָדzBתlBַחיaֵַגןnַָקְלe,)נןBעְבִגְו
eיִרְטְציִאריִזָניֵקיִקְרCַרְדיִמְלL
ןַמְזִלאGְוןBעְבִגְובBנןַמְזִל'םzְֶרַמeLְ'ִמ

aֵעתיBסםיִמָל(:

יִנLֵרNֲֵעַמרַמָאdcְיֵלzְָעַמLְןאַמ
ג"עא.אָביִקֲע'רdיaֵקיֵפָנ

cְַכnָהzַpָיֵאcְָרLִסָמיBְותֶרGאָרְקִמא,
eהְדיִדְלeקיֵפָנaְֲעַמNֵרLֵיִנ,cְאָל
ל"סcִג"עא,מ"מ;'יִנBא'ןַניLְִרָד
cְסָמBיִעתֶרwָא"א,רcְְרָדאָלLִי

:הLָָרcְםLeְלאָרְקnִַה

ןָניֵאLֶ'יֵלקtBיzִיִליִלbְַהיֵסBייaִַרְו
,רַמאzֹםִאְו.ןֵנBאְלןיִלָכֱאֶנ

קtBיzִיִנLֵרNֲֵעַמ,יִליִלbְַהיֵסBי'רְל
.םיִרkeיBaִמkְ'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמdיֵל
א"ה'יִנBע'ואָליִאcְ,ל"יְו
cְ'מBLְבBאָתֲא'םֶכיֵתcַיִבְלאָקְוkeםיִר;
BלתBיְהִללBכLֶiָ,יִנLֵרNֲֵעַמלָבֲא
,א"רkְ,אָמְטִנםִאתBבBLָמלָכaְרzֵיֶה

:הaָיִר'תvBַמ''תvBַמ'א"ה

,ןBעְמLִיaִַררַמָא.םיִרkeיaִַהleֵא'Eֶדָיתַמeרְתe',יֵנָתָק).זיףcַ(תkBַמְדאָרְתaָקֶרֶפְבcִ,י"ִרְלdַמיzֵ.םיִרkeיaִףַאןֵנBאְלתֶרezֶמהָמeרzְהַמ
.'eכְולwַַהרNֲֵעnִַמרֶמBחָולַק,'EיֶרָעaִLְלBכֱאֶללַכeתאG'אָרְקִדאLָיֵרaְביִתְכeLcִריtֵ,הָמBחַלץeחןָלְכָאְלםִא.eנֵדnְַלְלהֶזאaָהָמיִכְו

,א"Lְaַָרְלהֶאְרִנְו.אָכָהןַניִרְמָאְדkִ,אָנָמֲחַרeהְניִרְקהָמeרְתcִ,לwַַהרNֲֵעnִַמףַליֵנאָלcְאָניֵמָאהָוֲהאָרְקואָליִאcְ,אָרְקCיִרְטְציִאcְאָמיֵנאLְzַָהְו
cִחןַיְנִעְלeחַלץBיִאהָמkִָמףַליֵמְלאnֲַעNֵיִפְל,יֵפְטרLֶMְןֵהדָחֶאןָיְנִעןֶהיֵנ,LֶMְעְטןֶהיֵנeקָמתַאָבֲהַוהָאיִרְקןיִנBם:tְלָחְלטָרeַמ.טLְעַמ
cְלָחeֶאםֶחֶליֵוָהטlָעםֶחֶל'יֵוָהאָלְדאBןַניִרְמָאְדאָהְו.'יִנaְמָסeCַחיאַמ,)עlַַהתnַלָח,תֵרְסeטLֶלaַיֵלֲעaָzִַמ;םיLְעַמcְִמ,םֶחֶליֵוָהאָלcְרַטָפ
,))צ.מתBמָבְי(ץֵלBחַהaְ'יִרְמָאcְ,הLֶָקCַא.רpeַתdaְיֵיְפַארַדֲהַדaְאָכָה,יnֵַניִא.)פםיִנְפִלLֵרָפֲאBLֶמkְ,הkַָרBתָליִלְבaִיֵריְיַמןnַָקְל.הlַָחַהןִמ
םָתָהcְ,]חםezָניaֵַררֵמBאְו.חַסֶפBaְתָבBחיֵדְיאֵצBיםָדָאְו,dיaֵ'יֵרָקםֶחֶלסtְָליִאBaְארpeַתdaְיֵיְפַאְורַדֲהcַןָויkֵ,אָרwָיִעֵמdיֵטְלַחcְג"עא
:הkַָרBתָליִלLֶaְןָויkֵ'יִנBעםֶחֶל'יnֵַנביLֲִחַו,םֶחֶלביLֲִחַדאeהBתיiִָפֲארַחַאְו,לָלkְאeהםֶחֶלואָלהיiִָפֲאםֶדBקcְ,הkַָרBתָליִלְבaִיֵריְיַמיnֵַנ

eתיֵב

טפשמןיע
הוצמרנ

רשעמ'להמג"פ'יימאדלק
:ג"להינש

םירוכב'להמג"פ'יימבהלק
:והכלה

רשעמ'להמג"פ'יימגולק
:ה'להינש

םירוכב'להמד"פ'יימדזלק
:גיהכלה

הצמ'להמה"פ'יימהחלק
'יסח"ואע"שוטג'לה

:גףיעסדנת
הצמ'להמו"פ'יימוטלק

'יסח"ואע"שוטה'לה
:אףיעסדנת

=
לאננחוניבר
]אדומעלךייש[

ףוטיקבריתהםימידי
השילההזוהזורסאםימכחו
.רוסאלכהםימי"עףוטיקהו
םא'יפאשםימכחכל"ייקו
ולרוסאודבלםימבשל
ןכשלכוללכןמשבףטקל
:ללכןמשוםימבןישלןיאש
תאןישלןיאשןיושו
'ירמאו.ןירשופבהסיעה
תוחנמהלכאהואליאמא
תוחנמהלכןנתוןההצמ
ןרמשמו]ןירשופב[תושולינ
םא'יחדו.וצימחיאלש
ןיזירזןהשםינהכלוריתה
ץימחתאלשהסיעהןירמשמו
ןהלוריתהןתוזירזםושמו
'יחדו.םדאלכלוריתי
אלשהיהתשםימעפהתיתל
ימנהשילאהוןהכידילע
ןהכידילעאלשהיהתשןכתי
תוצמךליאוהצימקמאהד
אוהיכהימקהשילוהנוהכ
יכהשיל]יכה[וליפאואיוהד
אלאהניאםינהכבאתיל
םיאורםינהכהשםוקמהרזעב
הרזעהתמוחלץוחלבאהתוא
אלהניאהתיתלהלוספ
אלךכיפלהרזעבאלוםינהכב
אצוילוכיר"ת:הוריתה
םירוכבבותבוחידיםדא
םירוכבהטעמלע"ראב'וכ
ןניעברמאורורממוהצממ
ןיארורמהמרורמכהצמ
יכםירוכבונממןיאיבמ
הצמךכיריפאלואוהקרי
.םירוכבהןמםיאיבמןיא

]אדומעלךיישכ"ע[

רשכוהשימדיכהיא'ישקאו
.הצמלרשכוהשאוהרורמל
ןיא]רורמהמיא[רמולשי
אוהקרייכםירוכבונימב
.םירוכבקריינימלכבןיאו
רבדןניעבהצמףאו
איצוא.םירוכבונימבןיאש
ןנימבשישםירועשוםיטח
'יאיבמןיאןנתדםירוכב
םינימהתעבשמץוחםירוכב
תעבשינהד'מגב'ישרפו
ןפגהרועשוהטחןהםינימה
.םירמתותיזןומרוהנאתו
'יפאהבירתוצמתוצמל"ת
.ןהבםדאאצויםירוכב
הדוהואביקע'רהיברדהו
טעממאקדילילגהיסוי'רל
.'כיתובשומלכבמםירוכבל
םדאאהילוכיאינתד
לכבל"תםירוכבבאצוי
תוצמולכאתםכיתובשומ
תובשומלכבתלכאנההצמ
םילכאנןיאשםירוכבואצי
אנמיקואו.'וכותובשומלכב
טעממאקדמאביקע'רל
רדהמ"שתובשוממםירוכבל
תוצמאינתדאיההמהיב
םירועשוםיטחהבירתוצמ
:םירוכבןנימבשישפ"עא
יגילפדןנברדאמעטיאמ
ירמאדןועמש'רלע
'ירמאוןנואלםירוסאםירוכב
לוכאללכותאלביתכד
'וגוךנגדרשעמךירעשב
ךדיתמורתורמרמאו
בותכהןשיקהםירוכבהולא
םירבד(ביתכרשעמבורשעמל
ינואביתלכאאל)דיוכ
ןנואלרוסארשעמהמ
.ןנואלןירוסאםירוכבףא
הרותהךלרמאןועמש'רו
המורתהמהמורתוהנרק
אידהבאינתדןנואלתרתומ
לרעה'פתומביארמגב
רתומורשעמברוסאןנוא
םוילובטהרפבוהמורתב
הרפברתומוהמורתברוסא
םירוכבףא.'וכרשעמבו
ביתכד]אהו[ןנואלןירתומ
בוטהלכבתחמשוםירוכבב
אוהןנואיטועמלואל'וגו
ןיאשךדמללאלאאתאד
תפבאלאאציאללוכיהשישאוטולחלטרפינועםחלר"ת:גחהימיןהוהחמשןמזדעאלא]ןירוקו[םירוכבןיאיבמ
הטעימאלהבאצויתלסהתיהשהמלשתצמכ'יפאהבירתוצמתוצמל"ת.ינעהלכואשןיבוסתפרמולכדבלבהארדה
אצויםדאשתיזכותואיולןבי"ראימלשוריב'יסרגדןושארההלילבילימינהו.השישאוטולחןוגכהרישעהצמאלאהרותה
]אייחרבןוב'ר[ביתיהבוכיעלרמואיזפןבהדוהי'רהוצמלרמואהימרי'ר.ןיקשמובאהיאלשךירצחספבותבוחידיוב
ןיאצוי:ןינימהמכלתקלחתמואיהתיעיברןמתיסוי'ררמאןיקשמוהבתיאאהוןהבןיאצויריזניקיקרוהדותתולחןנתהו

:ןידיגןידיגהשעתאלוסרפתשידכדעאנהצמבו.םינפהםחלכחפטדעהבעהצמבחספב

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:טיתוכמ:גנאעיצמאבב)א
םירוכב[)ב,.ביקןירדהנס
,.געתומבי]ב"מב"פ
תוכמב"עםשתומבי[)ג
הליעמ:כקןילוח.זי
,]ו"מא"פםירוכב[)ד,]:זט
הציב)ו,לק'יסהארירפס)ה
,יבכארקיו)ח,.ע)ז,:בכ
'פ)י,ש"יע:דפתוחנמ)ט
וכםירבד)כ,ז"צר'יסאובת
ה"ד.חלןמקל'סות'יע)ל,ב
'יע)נ,]:חלףד[)מ,לבא
,םילכאנה"ד:חלןמקל'סות
.טיקםיחבזתופסותןייעו[)ס
:זל)פ,.זל)ע,]ואבה"ד
.ןויכה"דותבו)צ,ע"וכדה"ד

ח"בהתוהגה=
'וכואיצואה"ד'סות)א(
'וכוכ"ארמולןיאוםירוכב

:ןניעבםחלןנאד

=
םלשהרואהרות

eלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמלkָ)א
aְמלֹכBLְםֶכיֵתֹבzֹלְכאe

]כ,ביתומש[:תvBַמ
יCkִֶרcֶַהnְEִמהaְֶרִייִכְו)ב
GתאeתֵאְֹשלַכBkִקַחְרִיי
ָיְירַחְבִירLֲֶאםBקnַָהnְEִמ
יkִםBLָמLְםeֹשָלEיֶהGֱא

:EיֶהGֱאָיְיEְכֶרָבְי
]דכ,דיםירבד[

ויָנtָתֵאֵמתֹאְֹשַמאiִyַָֹו)ג
ןִמָיְנaִתַאְֹשַמבֶרzֵַוםֶהֵלֲא
תBדָיLֵמָחםkֻlָתֹאְֹשnִַמ

:nBִעeרiִLְkְַוiִLְzeַו
]דל,גמתישארב[

EיֶרָעaִLְלֹכֱאֶללַכeתאG)ד
LְEריִתְוEְנָגcְרַֹשְעַמ
EְרָקaְתֹרֹכְבEeֶרָהְצִיְו
רLֲֶאEיֶרָדְנלָכְוEֶנאֹצְו
zִcֹיֶתֹבְדִנְורEeרְתeתַמ

]זי,ביםירבד[:Eֶדָי
בhBַהלָכְבzְָחַמָֹשְו)ה
EיֶהGֱאָיְיEְלןַתָנרLֲֶא
eֶתיֵבְלEַאzַָהְוהlֵַהְויִוbֵר
]אי,וכםירבד[:aֶEְרִקaְרLֲֶא
ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG)ו
Lִםיִמָיתַעְבzֹויָלָעלַכא
ןBזtִָחְביkִיִנֹעםֶחֶלתvBַמ
ןַעַמְלםִיַרְצִמץֶרֶאֵמָתאָצָי
zְִזkֹיתֶארBְתאֵצםEץֶרֶאֵמ

:Eיiֶַחיֵמְילkֹםִיַרְצִמ
]ג,זטםירבד[

לָכְלםָעָהלָכְלקlֵַחְיַו)ז
דַעְוLיִאֵמְללֵאָרְֹשִיןBמֲה
םֶחֶלתlַַחLיִאְלהMִָא
דָחֶארLְtֶָאְותַחַא
לCkֶָלiֵַותָחֶאהLָיLֲִאַו

:BתיֵבְלLיִאםָעָה
]טי,ובלאומש[

CֵלדBעיַלֵאָיְירֶמאiַֹו)ח
ַעֵרתַבֻהֲאהMִָאבַהֱא
eתֶפָאָנְמkְתֶאָיְיתַבֲהַאaְיֵנ
לֶאםיִנtֹםֵהְולֵאָרְֹשִי
יֵבֲהֹאְוםיִרֵחֲאםיִהGֱא
]א,געשוה[:םיִבָנֲעיLֵיLֲִא

=
םינויצותוהגה

:)ןוילג(]רזעלאל"צ[]א
תוביתאתילהציבב]ב
ל"צ]ג:)ןוילג("בוטםויב"
אלל"צ]ד:)ש"ב(רזעלא
:)םימהתוראב(שירד
םימםעעגמבאיבהל]ה
םטיפי"תכב]ו:םיחתור
:)יהמלאקזחיי"שר'יע(
םאת"אוסרוגא"שרהמ[]ז
]'וכןניעבםחלונאו'וכוןכ
ןיאוסרוגל"שרהמו)ןוילג(
ןייעו,)ח"בה'גהבכ(רמול
תורעהותוהגהבוחונמתמכח
י"תכב]ח:א"שרהמהלע
'סותוא"בשרה'סות'יעו,י"ר

:ץרפוניבר

י"שריטוקיל=
רחאל.םילשוריבוליפאו
ןנישרדדג"עאו,סנכנש

רשעמןיאש.]:ביקןירדהנס[םוקמבורקבאלורצוהדופהתאםוקמקוחרבךדיבףסכהתרצוםוקמהךממקחרייכ)דיםירבד(
ךממקחרייכארקרמאקיכהו.הליכאאלאתאשןיאו.]:גנמ"ב[םילשוריבהיהשכאלו'וכוקחרייכביתכדםשהדפנרוהט
תמורת.]:טיתוכמ[ףסכבתתנואמטנשולכואללוכיהתאיאשאלאםילשוריבאוהוליפאואםילשורילץוחרוהטרשעמאהיש
ואלתרהזאןניעמשאאכהוהשע'יעמשאםתהו,תכלהואנטבתמשו)וכםירבד(ביתכדכםוקמתאבהיעבד.םירוכיבולאךדי
וניאשד"סק.חספבהבעתפןיפואןיא.]:געתומבי[המוחאיעבאלואיהלובגהישדקשממהמורתוליאדןילובגבןלכואל

.]:בכהציב[ץימחהמהרמשללוכי
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